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Diplomová práce Markéty Zemenové je unikátní: Časově se přibližuje k počátkům našeho 
poznání o dějinách překladu mezi němčinou a češtinou, čímž si diplomandka zvolila velmi 
náročné téma, a to i navzdory počátečním pochybám, tušení složitosti této své volby. Vedle 
poctivě provedené translatologické analýzy zaujme kvalitní popis dobových literárních i 
dalších souvislostí, práce navíc zachází i k problematice metodologické (úskalí zkoumání 
staršího písemnictví). Zvolenou teoretickou rovinu poctivě doplňují vývody ze zevrubné 
translatologické analýzy, které se autorka věnuje na úměrné ploše své práce. V osobě 
diplomandky se šťastně setkává zázemí translatologické i bohemistické, což zjišťujeme na 
pronikavých analýzách jazykového materiálu. 

Metodologicky je diplomová práce zcela přímočará, sledujeme-li její rozpracování od 
hypotézy po dílčí závěry i celostní závěr, zjišťujeme, že neztrácí ze zřetele své původní 
zacílení a na ověření vytyčených předpokladů pracuje zcela důsledně. 

Cíle si práce M. Zemenové klade tři, „zmapovat česko-německý literární kontakt 
v daném období, zhodnotit význam překladů z němčiny pro ranou českou literaturu a blíže 
nastínit dobová překladová specifika a překladatelské postupy“ (srov. str. 10 práce). 
Z hlediska rekonstrukce dobové překladatelské estetiky („normy“) se věnuje poměru mezi 
doslovným a adaptačním překladem. Činí tak na žánrově rozrůzněném materiálu: Po 
rešerších a konzultacích se zaměřuje na tři díla, Historii o Tyll Eulenspieglovi (originál: 
1515, překlad: 1576 a později), Historii o životu Doktora Jana Fausta (originál: 1587, 
překlad: 1611) a Lutherovo Kázání vojenské (originál: 1530, 1542, překlad: 1544). 

K tématu je shromážděno značné množství sekundární literatury, práce obsahuje ale i 
podstatný rozměr badatelský (srov. výčet zkoumaných katalogů na str. 9). Logicky a velmi 
vhodně ji pak doplňuje bibliografie dobových překladů z němčiny do češtiny (Příloha A) a 
další přílohy (včetně obrazových). 

Literární kontakt mezi němčinou a češtinou práce zohledňuje jako recepci, což je 
v současné době v metodologii dějin překladu doporučený přístup (zahrnující i 
sociolingvistická hlediska, jako je nakladatelská politika, sociokulturní jevy a dobový např. 
ideově-náboženský kontext). 

Relevantním příspěvkem k práci v oboru dějin překladu je také podkapitola 3.2, 
Problematika práce se starými tisky. Na konkrétních případech je zde znázorněno, jak pro 
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starší písemnictví je obtížné zajistit materiál potřebný pro nosnou translatologickou analýzu 
(absence překladového páru, zejména pak určení originálu). Svým způsobem metateoretická, 
či teoreticko-metodologická je i navazující podkapitola, Možnosti a hranice 
translatologického výzkumu raně novověkých textů, kde se diplomandka vyjadřuje 
k jazykovým a pragmatickým aspektům výzkumu. Podobně zajímavá je i pasáž o pojetí 
norem a použitelnosti tohoto pojmu pro předmětné období (podkapitola 5.2). 

Kapitola čtvrtá je věnována samotné translatologické analýze zvolených textů. Je 
přehledně členěná, jednotlivá zjištění jsou vždy doplněna příkladovým materiálem. 
Vyjadřuje se k rozhodnutí neaplikovat jeden určitý analytický model. Tato volba 
diplomandovi přenechána jistě je, pouze se zdá, že mírně na sebe narážejí dvě programatické 
formulace v práci: „Při analýze uplatňujeme rekognoskativní analytický model… Sledujeme 
přitom zejména markantní textové jevy, které tento proces výstižně ilustrují“ (s. 11) a 
„Pokusíme se … poukázat na typické, frekvenčně významné rysy dobové překladové 
praxe…“ (s. 28). Částečný rozpor spatřuji zejména mezi prvním cílem věnovat se 
markantním, nápadným jevům a mezi druhým záměrem sledovat též jevy typické 
frekvenčně. Z pohledu na analytickou část samotnou a na její závěry však vyplývá, že se 
analýza opírá o veskrze reprezentativní jevy a zjištění. 

Kladně hodnotím skutečnost, že se analýza orientuje nejen na úroveň jednotlivých 
výrazů (ať už jednoslovných, či víceslovných, na ploše frazémů), ale posuzuje i textovou 
rovinu. Analytický přístup je pozitivní, to znamená, že v závěrech zaznívají i kladná 
hodnocení překladatelských řešení (namátkou: str. 59), a také konstruktivní (navržení 
vlastního řešení, např. str. 34). Samozřejmostí je zohlednění žánrových rozdílů mezi 
zkoumanými texty. Řádně a veskrze informovaně při hodnocení pracuje M. Zemenová 
s pojmy posun, odchylka, invariant apod. Analýza pak je deskriptivní, nikoli preskriptivní 
(srov. např. str. 35). 

Specifickou problematiku posouzení jazykové a estetické hodnoty starších variant 
výchozího i cílového jazyka diplomová práce reflektuje, orientuje se dle dostupných zdrojů 
(např. TYL – Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny, Stručný raně 
novohornoněmecký glosář; srov. např. na str. 42 pozn. pod čarou č. 41, dále str. 66 a 
podobně). 

Práce je příkladně zpracovaná technicky – ve smyslu interpunkčním i typografickém, 
a také pokud jde o grafické pojetí příkladového materiálu v analytické části. M. Zemenová 
správně cituje, ve vyvážené míře se opírá o sekundární literaturu a vyvozené závěry jsou 
případné. 

Drobné nedostatky se objevují sporadicky (překlep, např. str. 9), typografické 
maličkosti (např. formát uvozovek či formát čísla poznámky pod čarou, str. 42). 

Ačkoli vstupuje na půdu dosud málo probádanou, zachovává si autorka střízlivý a 
skromný postoj, pokud jde o hodnocení přínosu práce (např. hovoří o dílčí sondě do 
problematiky raně novověkého překladu, s. 11).  

Nabízí se otázka, jaká byla situace překladů ve směru z češtiny do němčiny. Tento 
směr v práci záměrně – ve snaze věnovat maximální úsilí tématu zvolenému – podroben 
zkoumání není (viz str. 17), avšak bylo by v něm možno v navazující studii pokračovat. 
Náznak v tomto smyslu by bývalo vhodné uvést i v části Výhled do budoucna (5.3). 

Materiálovým rozborem ospravedlněný závěr, že překladová norma raně novověkého 
překladu se – zjednodušeně řečeno – vyznačuje rozkolísaností metod a postupů, je podstatný 
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a přispívá k precizaci dosavadního pohledu na toto období v oboru dějin překladu. Vytyčený 
cíl práce je tak beze zbytku naplněn. 

Uvažuje-li diplomandka o pokračování v započatém studiu této epochy dějin 
překladu, zcela organicky lze uvažovat o navázání doktorským stupněm studia – záměr, 
který s radostí podporuji. Domnívám se totiž, že tato práce výrazně přesahuje standard běžně 
odevzdávaných magisterských prací v oboru. 

 

Tím vším lze konstatovat, že navzdory obtížnému tématu se jej M. Zemenová zhostila 
navýbornou. Tak také zní mé hodnocení: výborně. 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2011 

 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 

 


